
Relatório do Comitê Assessor de Avaliação das propostas submetidas à Chamada 

Pública CT-Infra 03/2018 

 

Em 13 de agosto de 2018 foram realizadas as apresentações públicas das propostas da 
Chamada Pública CT-Infra 03/2018, divididas nas seguintes linhas: 

Linha 1: Manutenção preventiva de equipamentos de médio e grande porte, 
preferencialmente multiusuários, adquiridos com recursos do FNDCT em ações 
patrocinadas pela FINEP; 
Linha 2: Manutenção da infraestrutura de biotérios existentes. 

Foram apresentados os seguintes subprojetos: 

Nº TÍTULO DO SUBPROJETO EDITAL/LINHA COORDENAÇÃO 

1 
Adequação e manutenção dos biotérios de 
produção da UFRJ 

CT-Infra 03 – linha 
2–Biotérios 

Luiz EuricoNasciutti 

2 
Apoio à adequação estrutural dos biotérios de 
roedores do Campus UFRJ–Macaé 

CT-Infra 03 – linha 
2–Biotérios 

João Luiz Mendes 
Wanderley 

3 
Apoio para manutenção preventiva de 
equipamentos de grande porte da COPPE–UFRJ 

CT-Infra 03 – linha 
1–Manutenção 

Argimiro Resende Secchi 

4 Biotecnologia de vírus e seus hospedeiros 
CT-Infra 03 – linha 

1–Manutenção 
AmilcarTanuri 

5 
Centro de Geração e Análise de Imagens– CGAI 
Manutenção preventiva 

CT-Infra 03 – linha 
1–Manutenção 

Ricardo Tadeu Lopes 

6 
LADETEC e Laboratórios Associados, Unidade 
Prestadora de Serviçosde P,D&I 

CT-Infra 03 – linha 
1–Manutenção 

Francisco Radler 

7 
Manutenção de Laboratórios do Programa de 
Engenharia Biomédica / COPPE 

CT-Infra 03 – linha 
1–Manutenção 

Luciano 
LuporiniMenegaldo 

8 
Manutenção dos Equipamentos Multiusuários 
do CCS – MANUTEQCCS 

CT-Infra 03 – linha 
1–Manutenção 

Fabio Ceneviva Lacerda 
de Almeida 

9 
Manutenção no Laboratório Multiusuário de 
Ressonância Magnética Nuclear de Líquidos do 
IQ–UFRJ / LABRMN–L 

CT-Infra 03 – linha 
1–Manutenção 

Carlos Roland Kaiser 

10 
Manutenção Preventiva dos Equipamentos de 
XPS e RMN de Sólidos 

CT-Infra 03 – linha 
1–Manutenção 

Marco AntonioChaer do 
Nascimento 

 
Após a apresentação dos projetos, o Comitê Assessor reuniu-se para analisar as 
propostas à luz da limitação de submissão de apenas um subprojeto para cada uma das 



linhas. Assim, considerou os critérios estabelecidos pela FINEP para contemplar as 
propostas que coloquem a UFRJ em uma posição mais competitiva em âmbito nacional. 
Em especial, os membros do Comitê destacaram a abrangência e institucionalidade da 
proposta. 
 
Em relação à Linha 2 (Biotérios), o Comitê considerou que a proposta intitulada 
“Adequação e manutenção dos biotérios de produção da UFRJ” melhor atendia aos 
critérios acima mencionados.  
 
Já no que concerne à Linha 1 (Manutenção), o Comitê, após avaliação de todas as 
propostas, indicou a junção de dois subprojetos, “Manutenção de Laboratórios do 
Programa de Engenharia Biomédica / COPPE” e “Manutenção dos Equipamentos 
Multiusuários do CCS”. Tendo em vista a concordância dos coordenadores, essas duas 
propostas formarão o subprojeto que será submetido à FINEP. 
 
Com relação aos demais subprojetos da Linha 1 (Manutenção), o Comitê elaborou os 
seguintes pareceres: 
 
– Subprojeto “Apoio para manutenção preventiva de equipamentos de grande porte da 
COPPE–UFRJ”: 
OComitê Assessor entendeu que a proposta poderia ter abrangido mais grupos e 
programas de pós–graduação, inclusive de outras unidades da UFRJ. Ademais, alguns 
equipamentos listados não são claramente caracterizados como multiusuários. 
 
– Subprojeto “Biotecnologia de vírus e hospedeiros”: 
O Comitê Assessor entendeu que alguns itens solicitados, sobretudo de materiais 
permanentes, não se adequam às diretrizes das despesas apoiáveis do edital. Além 
disso, não ficou suficientemente claro no texto apresentado a relação entre os dois eixos 
principais da proposta, quais sejam: as doenças infecciosas e a biodiversidade marinha. 
 
– Subprojeto “Centro de Geração e Análise de Imagens – CGAI / Manutenção 
Preventiva”: 
O Comitê Assessor considerou que o equipamento para o qual a manutenção foi 
solicitada foi comprado em data recente, tendo sido instalado em 2017. Além disso, 
trata-se de projeto bastante restrito no que concerne à abrangência institucional. 
 
– Subprojeto “LADETEC e Laboratórios Associados, Unidade Prestadora de Serviços de 
P, D & I”: 
O Comitê Assessor considerou que a opção por pedir tão somente consumíveis não 
resultaria numa proposta em condições de concorrer na FINEP com projetos de outras 
Universidades que atendam de forma mais direta ao Edital. 
 
– Subprojeto “Manutenção do Laboratório Multiusuário de Ressonância Magnética 
Nuclear de Líquidos do IQ–UFRJ/LABRMN–L”: 
O Comitê Assessor não considerou a proposta prioritária para compor o projeto da UFRJ 
por carecer de integração institucional. 
 



– Subprojeto “Manutenção preventiva dos equipamentos de XPS e RMN de sólidos”: 
O Comitê Assessor não considerou a proposta prioritária para compor o projeto da UFRJ 
por carecer de integração institucional. 
 
Vale destacar que durante todas as apresentações, o Comitê fez aos proponentes 
diversas sugestões de alteração nos orçamentos e nas listas de material ou 
equipamentos solicitados, com vistas a uma melhor adequação ao edital.  
 
Por fim, a comissão de assessoramento registra sua enorme apreensão com a redução 
dos recursos destinados à C&T. As demandas analisadas evidenciam, por um lado, a falta 
de alternativas orçamentárias à manutenção de pesquisas e, por outro, 
paradoxalmente, a excelência das investigações realizadas em nossa universidade. 


